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Bogdan Bąk 

EPIZOD Z LAT WALKI 

N ie Jest łatwo w 1wię:rłym i - z natury swej 
programowym, podjąć prób<: opisania twórc1olci 
cia jui stal się klasykiem wspóln snego dramatu 

zaś okresie, jaki minął od śmierci - obrósł w legendę. 

I. 

popularnym artykule 
autora, który za iy
poltkiego, w krótkim 

Debiutancki tomik wierszy „Młoty nad światem" wydany nakładem autora 
w roku 1928 nie zwiastował jesic~e oryginalnego ta.;m~u pisana. Pozwalał 
co najwyiej stwierdzić, ie rośnie twórca mocno zaangażowany w najisto· 
tniejsze problemy spolecme, pisarz - rewolucjonista. 

Rozpoczęła się więc ta droga twórcza dość tradyqjnie - tomikiem wierszy, 
ale jej kontynuacja nie była juź szablonowa. Kolejnym etapem staje się 
z reguły tom opowiadań. Tego „spójnika" między mlodxieńczym poetyzo
waniem a twórczością dojrzałą 1abrakto. W cztery lata po „Miotach" na 
pólkach księgarskich ukazuje się powieść „Kordian i cham" natychmiast 
zresztą stając się wydarzeniem sezonu wydawniczego. Wskazywano, ie książka 
jest nie próbą skompromitowania wielkiego zrywu wolnościowego, raczej uzu· 
pełnieniem narosłego w narodowej tradycji obrazu listopadowego powsla· 
nia. Była to zarazem ideowa deklaracja pisarza opowiadającego się za re
woluciq ludową. Jeszcze jeden fakt godny jest odnotowania. Prawdxiwy start 
literacki Kruczkowskiego nastąpił z pozycji, którym pozostał wiemy do koń
ca. Wywodząca się z pamiętnika Kazimierza Deczyńskiego powieść stamtąd 
właśnie czerpała realia. Bardzo to dla Kruczkowskiego charakterystyczne. 
U podstaw każdego utworu leial zwykle fakt historyczny, polityczny lub spo
łeczny, bądi nawet drobny epiiod, tyle tylko, ie przeżyty głęboko. Fascy
nacja konkretem stawała się zwykle czynnikiem zapladniającym wyobrażnię 
pisarską. Potwierdzają to spostrzeżenie zarówno dwie przedwojenne jego po· 
wieści („Pawie pióra" i „Sidła"), jak i cala póiniejna droga twórcza, aż po 
wydany pośmiertnie tom nowel „Sikice z piekła uczciwych". 

Trzeba też zaakcentować, ie swoistym ideowym autokomentarzem między. 
wojennej twórczości pisarza były prace publicystyczne - „Człowiek i powsze
dniołć", „Dlacz go jestem socjalistą", „W klimacie dyktatury". 

Wprawdzie literacki flirt Kruczkowskiego z Melpomeną zaciął się jeszcze 
w okresie międzywojennym: najpierw adaptacją „Kordiana I chama", po· 
tern „Bohaterem naszych czasów" (zmieniona wersja grana po wojnie pod 
tytuJem „Przygoda z Vaterlondem"), próby te nie zwiastowały jednak dra
matopisarza z prawdziwego zdarzenia. Ani bowiem adaptacja - :rdaniem 
krytyki - poważnie zubożająca problematykę powieści, ani jednoznacznie 
plakatowa „koepenickiada" (termin wywodzi się od sztuki „Kapitan z Kaepe
niclc'' Carla Zuckmayera, której bohater - bezrobotny, dzięki kupionemu 
na tandecie mundurowi kapitana robi w Niemczech karierę wręcz niezwy-
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kłą) „Bohater naszych czasów" nie dorównywała rangą artystyczną utworom 
powieściowym. 

W powojennej twórczości Kruczkowskiego ponad wszystkim dominuje dra
mat. Już w roku 1947 r. na deskach Teatru Polskiego w Warnawie odbyła 
się premiera „Odwetów". W dwa lata póiniej prapremiera „Niemców", 
utuki która zdobyła sobie światowy rozgłos, stała się podstawą dJa adaptacji 
filmowej, przenia przez wszystkie bodaj sceny krajow i wiele ragranicz
nych. Intencje autorskie najlepiej chyba określa tytuł roboczy „Niemcy sq 
ludimi". Siło więc o możliwie najszerszy wachlarz postaw Niemców, od ko
munisty Petersa po Untersturmfilhrera Williego Sonnenbrucha. Dopisanr póź
niej epilog (związany z powstaniem NRD, a najsluszniej dziś już nie gry· 
wany przez nasze teatry) stawiał ostatecznie kropkę nad „i". Nie dla tych 
aktualnie politycznych rozliczeń ntuka Kruczkowskiego pozostała iywa. Dził 
pozostał nam przede wszystkim ogólnofllozoficzny dialog postaw życiowych. 

Jeśli ni licryć kontrowersyjnej (sławne filipiki Marii Dąbrowskiej) adaptacji 
„Grzechu" Stefana 2:eromskiego (1950), na następną sztukę ciekać trzeba 
aż pięć lat. Dramat „Juliusz i Ehel" zrodzila Tnów polityczna aktualność. 
Sztuka powstała w okresie, gdy świat walczyl o życie Rosenbergów, amery· 
końskich naukowców o radykalnych zapatrywaniach, zgładzonych w wyniku 
prowokacji w erosach maccarthystowskich „polowań na aarownice". I rzea 
zaskakująca, ta polityc1na „agitka", której głównym bohaterem jest - jak to 
ktoś słusznie podkreślał - telefon, dxlęki swym humanistycznym treściom po
została żywa. Naturalnie ewentualna realizacja sceniczna wymagałaby pewnej, 
nie tylko stylistycznej, kosmetyki. 

Natomiast kolejny utwór dramatyczny Kruczkowskiego - „Odwiedziny" nie 
osiągnął rangi najlepszych jego dzieł. Wprawdzie i tym razem problem Jest 
społecznie ważki - asymilacja „bezetów" (byłych ziemian), nie moimi Je· 
dnak pisarz atrakcyjnej formuły fonnalnej. Stąd dość jednoznaczny osąd kry
tyki, stąd także wynika fakt, ie poza widowiskiem prapremierowym na scenie 
kameralnej w Warszawie, żaden teatr po sztukę tę nie sięgnął. 

Rok 1959 przynosi „Pierwny dzień wolności". I ten utwór wyrasta z określo· 
nej sytuacji historyczno-społecznej, bardzo konsekwentnie osadzonej w re· 
aliach. I tu pobrzmiewają echa autentycznych perypetii autora z roku 1945. 
Zdarzenie jest autentyczne i miało miejsce tui po opuszczeniu przez pisa· 
rza Oflagu w Woldenbergu (dziś Dobiegniew w województwie zielonogórskim). 
W tym jednak wypadku nie szlo autorowi o anegdotę, fabularną warstwę 
utworu. I nie o podjęcie kwestii dorainie politycznej. I chociaż nienowa fascy
nacja „problemem niemieckim" jest w utwone aż nadto czytelna, tym ra· 
rem kierowały pisarzem względy sxersxej, filozoficznej natury. Jest „Pierwszy 
dzień wolności" próbą polemiki z filozofią egzystencjalną, poprzez polemikę 
z jej ideologiem i bardem Jean Paul Sartrem. Wskaiują na to zarówno aluzfe 
fabularne (śmierć Ingi, która podobnie jak bohater „Dróg wolności" ginie 
na wieży kościelnej ma zupełnie iMy sens, choć jest niemniej tragiczna), 
jak i ekspressis verbis wyraiane poglądy na temat wolności i konieczności 
wyboru. Jest więc ta utulca momentem pnełomowym w dorobku twóraym 
pisarza. Jest pierwszym ogniwem ewolucji w kierunku spraw I problemów 
bardziej uniwersalnych. 

Potwierdza to spostrzeienie „$mierć Gubernatora" (jedyny dramat Krucz
kowskiego, gdzie „czas i miejsce akcji" są najzupełniej ni określone) po· 
dejmująca problem konsekwencji plynących z wlad:ry. Moina nawet mówić 
o zagadnieniu immanentnego xla każdej władzy. Z tym jednak zastrzeie· 
niem, ie autor staje w obronie owej wladiy, argumentując „racją nadrzędną", 
historyciną koniecznością. Jeśli moina cokolwiek wnioskować na podstawie 
ocalałych fragmentów w nurcie tym pomieścić moina także „$więtego" -
dialog o wolności pisarza. 
Dowiedziałem się niedawno, ie „Odwety" wyrastają z bardzo konkretnego 

faktu. W pierwuych powojennych latach uzbrojony „nastolatek", gdxieś na 
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szosach kielecczyzny ety lubelszczyzny, zatrzymał samochód, w którym jechal 
pisarz. Po rozbrojeniu - rozmowa, która stola się pierwowzorem dla drugiego 
aktu sztuki. Tako więc była geneza. A płynące stąd konsekwencje l 

Przede wszystkim chyba w najwyraźniej rysujących się dwu warstwach 
dramatu. Ostro zarysowany dramat polityczny przeplata się - niestety w spo
sób nie zawsze harmonijny - z dramą obyczajową o pewnych akcentach 
komediowych (Lemańska). I żeby jui wszystko do końca było jasne wypadnie 
dodać, ie pozostaJy „Odwety" wiośnie dzięki swemu ideowemu zaangaio· 
waniu. 
Można naturalnie wnosić najrozmaitsze zastrzeienia. Choćby zbyt natrętnie 

określone biografie bohaterów. Jagmin walczył w Hiszpanii, bil się we fran
cuskiej partyzantce. Okulicz. to sanacyjny pułkownik, chyba ułan„. Ale ulan 
zamieszany w nie najczystne machinacje „dwójki". Fakty te spłycają nieco 
sens dramatu, z drugiej jednak strony stawiają przed aktorem zadania fra
pujące - uczlowieczyć monomet, przydać cech ludzkich jednoznacznie po
tępionemu protagoniście. 

Pozostają takie „Odwety" jako jeden z ciekawszych głosów w wielkiej 
dyskusji o „młodzieży akowskiej". W narodowym odczuciu problem mlo
dzieiy akowskiej to przede wszystkim sprawa Maćka Chełmickiego. Czasem 
zwykło się jeszcze odwoływać do „Kolumbów" Bratnego. Julek Okulicz naj
niesłusz.niej ginie z pola widzenia. A sikoda - bo jego niedlugi życiorys 
jest w tych rozważaniach argumentem niebagatelnym. 
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Jarosław Iwaszkiewicz 

,,ODWETY'' 

(„.) „pisarz nie jest - i nie powinien być - pisze Leon Kruczkowski o swo1e1 
sztuce - jedynie laborantem, demonstrującym w zamkniętych retortach grę 

ludzkich prawd i losów. Pisarz („.) świadomie czy nieświadomie wartościuje, 

ocenia i sądzi. Chce czy nie chce angażuje się w sprawy swoich bohaterów. 
I tu wiośnie osaczają go trudności. Zwłaszcza dzisiaj. W czasach takich jak 
nasze, w ciosach wielkich przełomów spoleczno-ustrojowych, najiwyklejsze 
codzienne dramaty ludzkie ściślej i częściej niż kiedykolwiek zawęilajq się ze 
sprawami rzeczywistości zbiorowej. Bohaterowie współczesnej sztuki teatral
nej czy powieści tak lub inaczej muszą być wyrazicielami postaw polityczno· 
-ideologicmych. („.) Muszą nimi być nawet, jeśli nie mówią ani słowem o re· 
formie rolnej czy o nacjonalizacji przemyslu. Dla pisarza bowiem w książce 

czy na scenie, postawy polilycino-ideologiczne przełamują się głównie jako 
postawy moralne, język konfliktów moralnych jest najistotniejszym językiem li· 
teratury - i najbardziej sugestywnym. Polityk przekonywa argumentami, ra
cjami - o przede wnystkim faktami, które stwarza - pisarz przekonywa, gdy 
wzrusza lub wstrząsa. Zadanie pisarza sięgającego po temat „wspólczesny" 
sprowadza się do tego, aby w polityczno-ideologicznej problematyce czasu 
znaleźć m1e1sce na iywq sprawę ludzką („.) musi jednak zarazem uczynić 

to tak, aby - dla czytelnika czy widza - własna, wartościująca postawa 
samego twórcy byla niewątpliwa, wolna od wszelkiej dwuznaczności". 

Już w tej wypowiedzi autora jasnym się staje, jak przełomowe znac1enie 
dla historii teatru w Polsce Ludowej miało przedstawienie dramatu Krucz
kowskiego. Pierwsza ta (po wojnie) próba dramatyczna autora „Kordiana 
i chama" nie była wolna od blędów i pomyłek - zresztą z niektórych z nich 
pisarz zdawał sobie doskonale sprawę i część ich poprawi! podczas prób, 
a nawet już podczas przedstawień. Ale na drodze teatru do realizmu socjali· 
styctnego próba Kruczkowskiego odegrala rolę niezmiernie ważną, przede 
wszystkim pionierską. Z d1iedziny czystego teoretyzowania przechodził Krucz
kowski, a z nim razem Teatr Polski, do praktycznego rozwiązania zagadnień 

nowoczesnego dramatyzmu. Przed autorami stawał przykład, pobudzający 

ich twórczość, przed aktorami zagadnienie niezmiernie trudne (specjalnie dla 
aktorów Teatru Polskiego) wcielenia się w ludzi nam współczesnych i mio
tanych zagadnieniami dnia dzisiejszego. Na ogól z próby tej autor wysiedl 
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.zwycięsko, a wysllek aktorski był godzien uznania. Na blędach i powo· 
dzeniach tego priedstawienia nauczyli się bardl:o wiele zarówno sam autor, 
który potem dal sztukę wręcz znakomitą, jak i artyści i teatr. 

Józef Kelera 

Jarosław lwaulrlewler 

(„Teatr Polslrl w WanD1Wle 
1931-1949" 

Wfdawnlctwa Aryutycrne I Fil
mowe, Waruawa 1971) 

W alka o „duszę pokolenia" - pokolenia „Kolumb6w" - była naczelnym 
problemem czasu. Dla Kruczkowskiego, dJa Jagmina, dla Szczuki wreu· 
cie - pamiętajmy: wszyscy trzej wrócili do kraju po dlugieJ nieobecnołci 

było to w jakimś sensie p o le o I e n i e s y n ó w. Synów wyroslych pod 
cudzą kuratelą i bardziej niż do myślenia przywykłych podobno do wykony· 
wania rozkazów. Kiedy tak widzi się problem, który ma stanąć w centrum 
sztuki teatralnej, forma dramatu rodzinnego narzuca się właściwie sama. 

„Pokolenie synów" - to można w dramacie rod z i n ny m i po I i ty c z. 
n y m unaocznić, udosłownić i jednocześnie jakoś niemal zmetaforyzować. 
Dowiadujemy si tedy w jakiejś chwili, ie Julek, niedoszły zabójca Jagmina, 
jest nojdosłowniej - acz nieświadomie - niedoszłym ojcobójcą. Mamy skąd· 
lnąd i motyw cudownego „rozpoznania", i zbrodniczego ojczyma - moco
dawcę, i niedoszłe samobójstwo obałamuconego chłopca, i sąsiadkę Lemańską 
w szczęśliwej funkcji deus 8ll machina. W sumie środki scenicmego oddzia
l'twania nie najwymyślniejsze. Powied1my otwarcie: ocierające się chwilami 
nazbyt może wyraźnie o melodramat. Ale to jest takie cena doraźnej sku· 
hsc:zności politycznej, jaka mlala być celem tej „rodzinnej" sztuki. 

(„.) Dramat rodl:inny i polityczny, pokolenie synów i pokolenie ojców, 
doraźna skulec:rność, konieczność nagiej publicystki - wszystkie te sprawy 
dałyby się łatwo rozegrać w innej poetyce - w poetyce ekspresjonizmu. Nie· 
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miecki ekspresjonizm lat dwudziestych wypracował jui był pneciei - w podo· 
bnie konfliktowej sytuacji - model takiego dramatu nieco krzykliwy i pre
tensjonalny, ole pnydatny. Łatwo było doń sięgnąć. Kruakowski omijo jednok 
ten model, pnywoluje poetykę bardziej tradycyjną - i zaczyna się wikłać 

w interesujące klopoty. 

Dramat rodzinny ma być wprawdzie tylko ramq. Ale „rama", iiby z niej 
konystać skutecinie, musi zostać - sądzi Kruczkowski - dość ncrególowo 
ukształtowana. Pierwszy akt tkwi więc najgłębiej w tradycyjnej konwencji 
obyczajowo-psychologicznej. Ma poza tym tonację szczególną: cały rozpięty 

na rosnącym niepokoju Sabiny, która w tym i tylko w tym akcie jest bo
haterką pierwuego planu. Ta przecież bohaterka, której niepokój, zazdrośnie 

strzeżona tajemnica, tłumione spięcia wewnętrzne określają rytm Keniczny, 
jest w rysunku niezmiernie ibsenowska. Swoiście ibsenowski jest lei cały ten 
akt. Co więcej - śladów Ibsena możemy się nawet doszukać w zasadniczym 
splocie dramatycznym: za winy i błędy ojców, rodziców, placq tragicznie sy
nowie. Gnesznicy bez winy. Tragicina ibsenowska fatalność naturalistfczno· 
-biologiczna (Upiory) przyjmuje postać fatalności moralno-politycznej. Czyiby 
poszukiwanie tq drogq modelu „tragedii wspólczesnej"ł 

Okazuje się, ie Ibsenowski dramat rodzinny modyfikuje tu jednak pewne 
układy ocen, wartości; bodajże nawet je zamąca. Model Ibsena powstał w 
czasach, gdy rodzina mieszczańska mogla się jeszcze byla wydawać miniatu· 
rq układu społecznego; lec:r w wieku dwudziestym przestała być na pewno 
jego prostym odbiciem - dla wielu współczesnych konfliktów ibseni1m stal 
się formulą anachroniczną. Na planie rodzinno-obyciajowym winowajcami 
dramatu Julka są jui przecież w rezultacie wszyscy troje dorośli: Jagmin, Sa
bina i Okulicz. Ale no planie politycznym - przy określonych założeniach -
to musi być przejriystsxe, Jednoznaczne; Jagmin oczyszcza się więc, ratując 

Julka, Okulicz posyła go na stracenie, potem zmuua do samobójstwa. Nara
sta xbyt łatwy melodramat. Wuechstronne skompromitowanie Okulicza jest 
przecież podstawowym politycznym zaloieniem, określającym dramaturgię 

„Odwetów". Ale nie bard.Io się to jui mieści w psychologiczno-rod1innej 
poetyce. 

Kruczkowski 1astosuje tu zatem chwyt z poetyki nieco innej - doić prosty, 
ale znamienny i widać przemrślany, powtanajqcy się później niemal regu· 
larnie: będl:ie to kolejne, w osobnych scenach, demonstrowanie i określanie 
„dwu stron barykady", potem dopiero kolej na be1pośrednie starcia anta
gonistów - partnerów wielkiej ideowo-moralnej dysputy na dwa glosy. Te 
kolejne d y s p u t y p a r a m i (tu: Jagmin - Julek, Julek - Okulicz, Okulicz -
Jagmin) to Jui w „Odwetach" sceny kluczowe, którym podporządkowany zo· 
stal ostatecznie szkielet dramatu. Łatwo powiedzieć, kto im patronuje: Że· 

romski. Ciekawe jednak, ie nie tylko żerom Ili - dramaturg; takie ż.eromski 
- powieiciopisan:, ten z „Przedwiośnia". I to jest bodajie, od strony wy· 
boru pewnych elementów techniki dromotycznej, wyboru tradycji, najbardziej 
może znaaąco, jak dotqd, zapowiedź przelamania Ibsenowskiej lonnuly psy
chologicmo-obycmjowego „dramatu rodzinnego". Formuły jednak wyjściowej, 
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którą odnajdziemy jeszcze w nawrotach, a potem, niejednokrotnie, w szczqtko· 
wrch jui raciej substrukturach tej do końca niejednorodnej dramaturgii. 

Edward Csato 

O DRAMATACH 
LEONA 
KRUCZKOWSKIEGO 

(„Kplane I marallicl' 

Wydawnictwo U1eradile, Kraków 
1966) 

W naszej dramaturgii powojennej Leon Kruc:rkowski stanowi 
odrębny rozdział. Nie tylko jako autor najwybitniejszych sztuk, 
takie jako autor srtuk innych od tych, jakie przeważnie powsta
wały dokoła niego. Wobec iqdań mody i recept krytyki Krucz
kowski zachowywał postawę dojrzałego pisarza i dojrzałego czło
wieka: to znaczy przyjmował je krytycznie i ostrożnie, wybierając 
to, co bylo w zgodiie z jego artystyczną osobowością. I był w 
tym wobec siebie surowy. Zdaje się, ie nie doceniamy dziś na 
ogół, jak bardzo surowość tego rodzaju - będąca owocem isto
tnej pisarskiej kultury - jest potrzebna, aby rozwijały się indy
widualności autorskie. Z natury jesteśmy skłonni uwierzyć ra
czej, ie potrafimy wykonać wszystko, do czego nas wzywają, ani
żeli przypuścić, ie nie podołamy zadaniu. Wiele utworów dra
matycznych z ostatnich lat było świadectwem takiego optymizmu. 
Stanął płotek.„ i cala gromadka autorów zaczęła przezeń przeska
kiwać, zapominając nieraz, że ich warunki sq odmienne i ie mo
gq się wydać śmieszni. Wskutek tego była w tych sztukach jakaś 

„ 
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seryjność - jak gdyby charakter „płotko" przeważał nad pisa
rzem. Tymczasem tworzenie się indywidualności literackiej jest 
walką, a w walce tej konieczna jest surowość wobec siebie i za
dań, jakie podejmujemy. 

Kruczkowski nie jest pisarzem spontanicznym. W jego twór
czości refleksjo przeważa nad wyobraźnią, nad owym żywym po
tokiem obrazów, który rodzi się ze wzburzonych namiętności. 
Uczucia i przeżycia ludzkie w jego sztukach przeważnie są do
skonale określone, dążą do jasności, wyraźności, zdefiniowania. 
Tę jasność osiągają przede wszystkim w dyskusji. Dyskusja jest 
ulubionym środkiem pisarskim autora „Niemców", jest jednym 
z zasadniczych elementów jego teatralnej poetyki. Obraz, któ
rego często pisarze unikają, bojąc się małej atrakcyjności, obraz 
pary bohaterów, siedzących naprzeciwko siebie i osądzających 
swoje acje - u Kruczkowskiego pojawia się stale w roli kulmi
nacyjnego momentu utworu. W „Odwetach" najważniejsza j2st 
rozmowa Jagmina z Julkiem, w „Niemcach" dwie wielkie dyskusje 
niemal wypełniają trzeci akt sztuki, w „Juliuszu i Ethel", już cał
kiem od zewnętrznej strony rzecz biorąc, przeważająco część 
dramatu rozgrywa się w dialogach Rosenbergów. 

Przy tym typ dyskusji, w którym lubuje się Kruczkowski, spoty
kamy stosunkowo rzadko na kartach innych współwyznawców dra
matów. A przecież w sztukach tych nie uskarżaliśmy się zazwy
czaj na brak dialogów - raciej przeciwnie. Pełniły one tam naj
częściej jednakową funkcję: były politycznym komentarzem to
czącej się akcji. Na przykład: inżynier z inteligenckimi uprzedze
niami sabotował racjonalizatorski pomysł, a orgoniiacjo partyjna 
starało się wbrew niemu pomóc utalentowanemu samoukowi i oto 
wśród rozwijającego się konfliktu w pewnym momencie akcja jak 
gdyby przystawała i zamiast niej sceną owładał dialog o zna
czeniu racjonalizatorstwo dla państwa ludowego i o przyczynach 
1acofania niektórych inteligentów. Tym prostym sposobem dra
maturg wyrządzał sobie podwójną szkodę. Po pierwsie już przez 
to, ie stwanał w akcji pauzę, po drugie zaś, ie pauzę tę zapeł
niał czymś, co nie było bynajmniej żadnym uogólnieniem, nie 
ukazywało nam wcale sprawy w jakiejś rozleglejszej perspekty
wie, lecz jedynie językiem dyskursywnym głosiło to samo, co przed 
chwilą powiedzione było obrazowo. 
Zupełnie inaczej posługuje się dyskusją Kruczkowski. U niego 

dyskusja nie jest nigdy przerwą w akcji, lecz staje się innym 
sposobem jej prowadzenia, takim, w którym działania bohate
rów doprowadzają do starcia dwóch różnych postaw moralnych, 
różnych poglądów na świat. Mogłoby się zdawać, ie w przykła
dzie z racjonalizatorem i inżynierem mamy coś podobnego, tym
czasem nie: tam otrzymujemy tylko wyjaśnienie społecmych przy
czyn wrogości inżyniera wobec demokracji, w rozmowie zaś Ja-
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gmina z Julkiem, stanowiącej kulminacyjny punkt „Odwetów", 
pada z ust komunisty takie zdanie do człowieka, który przyszedł 
go zabić: 

„Wiem, przyszedł pan do polityka i działacza, ruchliwego i tro
chę wpływowego w naszym mieście członka partii. Przez takich 
jak ja tracicie z wolna grunt pod nogami, doskonale to rozumiem. 
Mimo to zawahalbym się z odpowiedzią na pytanie, czy pan jest 
naprawdę moim wrogiem l" 
Otóż to zdanie „czy pan jest naprawdę moim wrogiem" zwra

ca uwagę widza na jakieś nowe możliwości, których nie przeczu
wał, ukazuje całą sprawę w innym świetle. Zaczyna się analiza 
Julka i analiza jego poglądu na świat - konfrontacja, ciy te po
glądy, odarte z efektownej frazeologii i doprowadzone do swych 
logicznych konsekwencji rzeczywiście pasują do człowieka. ( ... ) 
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Jog min mówi do Julka: 

,.. .. Czy nie przeraża pana mySI, że dwóch uczciwych ludzi mogło się zderzyć 
ze sobą tak dotkliwie, tak boleśnie, iak pan I ja? - Nie/ nie! niech pan 
nie mówi, że to wynika z sytuacji, z wa/kl politycznej/ Obaj wiemy, co to 
jest walka dobra, bez zastrzeżeń sluszno wal/co ... oba/ mamy ją za sobą. Niech 
pan uwierzy, że obaj chcemy uczciwie tego samego: dobra swego kraju, 
nas_zego narodu - tylko to niech pan przyimle za pewnik, bo to jest pewnik! 
Calq resztę można już na tym zbudować/". 

Kruczkowsk; zestawia z sobą dwie moralności: ludzi, którzy budują dobro 
narodowe, I ludzi, którzy niszczą, których przekonania w konkretnych warun· 
kach bytu narodowego sprowadzają się do negacji, do ślepego, zaciek/ego 
„nie''. I ukazuje, że koniecznością dla wszystkich Pola/ców, niezaleźnle od 
poglądów no świat, jakie ich dzielą, ;est dokonać wyboru pomiędzy tymi 
dwiema moralnościami. Używając dzisiejszej polityczne/ terminologii, można 
w tej naczelnej tezie „Odwetów" znaleźć przeczucie zasady Frontu Narodo
wego; oto przy/efod, jak myśl pisarza wyprzedza iycie i pomaga je tworzyć 
- wiośnie nie przez sformułowania polityczne, ale przez czujne i ideowe osą
dzanie spraw moralnych, ja/cie nurtują życie społeczeństwa ... 

CuDwł• strony rampy" 

Czytelni.Ir, Waruawa 19'6) 
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„Pierwszy dzień wolności" Leona Kruczkowskiego no scenie białostockiej. 
Czesław Wołłejko (Anzelm), Andrzej Grqziewicz (Jan). Zenon Jakubiec (Michał). 
Rei. Czesław Wołłejko, scen. Ryszard Kuiyszyn. Prem. 3 XI 1973 




